ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Асоциация на Българските Черноморски Общини
ЯНУАРИ Брой 1/2010

Работна среща на тема „Енергийно планиране на местно ниво” се
проведе по българо-норвежки проект във Варна
Асоциация на Българските Черноморски
Общини организира работна среща на тема
„Енергийно планиране на местно ниво” във Варна
на 28 и 29 януари 2010г. Инициативата е по проекта
„Българо-Норвежко партньорство в областта на
енергийната ефективност и възобновяемите
енергийни източници за намаляване на вредните
газове в публичния сектор на Черноморските
общини”. Проектът е на обща стойност 1 000 000
евро и се осъществява съвместно от Асоциация на
местните и регио-нални власти в Норвегия (KS) и
Асоциация на българските черноморски общини
(АБЧО). Водеща организация от норвежка страна е
New Energy Performance AS (NEPAS). Срокът за изпълнение на проекта е от март 2009г. до април
2011г. Настоящият семинар е вторият, организиран
в рамките на проекта. При откриването на срещата,
присъстващите бяха приветствани
от Марияна
Кънчева,
изпълнителен
директор на АБЧО, Петър
Радушев, представител на
община Варна, Славчо
Славов,
заместник
–
областен управител на
Варна
и
Константин
Дараданов, почетен консул на Норвегия, Дания и
Швеция
за
България.
Приветствие от името на
Евдокия Манева, заместник-министър по околната
среда и водите, беше прочетено от директора на
Регионалната инспекция по околната среда и водите
във Варна Румяна Радилова. Норвежката програма
за сътрудничество с България и самият проект бяха
представени накратко от Ане Лисе Рогнлидален,
търговски съветник към Посолството на Норвегия –
Търговски отдел,

Иновация Норвегия, и от Гюнбьорг Наавик,
представител на Асоциация на местните и
регионални власти в Норвегия. Основната цел
на проекта е да се подпомогнат българските
черноморски общини в развитието на техния
сграден фонд с цел постигане на по-висок
стандарт по отношение на енергийната
ефективност и по отношение на повишаването
на административния капацитет на общините в
резултат
на
сътрудничеството
между
норвежки и български експерти по енергийно
планиране и енергийна ефективност. Сред
конкретните
предвидени
действия
са
извършването на оценка на енергийните
планове на българските общини, а където е
необходимо да се изготвят такива планове в
съответствие с европейската инициатива
„Конвент на кметовете”, да
се направи инвентаризация
на общинските сгради с
техните основни енергийни
характеристики и енергийни обследвания с цел да се
набележат и препоръчат
мерки за енергийна ефективност и използване на
възобновяеми
енергийни
източници, да се подберат,
доставят и инсталират
системи
за
енергиен
мониторинг, с цел да се осигури контрол на
енергийните потоци в определени общински
сгради и да се установи икономията на енергия
в резултат на мерките за енергийна
ефективност, които се прилагат. Планираните
инициативи ще бъдат приложени в 10
черноморски общини, като пилотните проекти
ще бъдат реализирани в градовете Варна,
Бургас и Добрич. ♦
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Проект:
Модел за Управление на
Отговорни Социални Политики в Публичния Сектор - Иновативен
подход за повишаване качеството на
публичните услуги и резултати. Моделът
предвижда да се създаде и въведе интегрирана
пилотна стратегия за подобряване на
социалните услуги, чрез оптимизиране на
вътрешната организация, дейности и крайни
резултати за удоволетворяване на нуждите на
национално ниво.
9 Цели: Внедряването на системни практики за
„Социална отговорност” и „Концепции за
отличие” в публичния сектор, както и
изграждането на качествени и съвестни административни служители като част от цялостната
социално-икономическа система.
9 Финансиране: Стойността на проекта е
€1 985 000, от които €1 623 500 са финансирани по
Програма за Трансгранично сътрудничество в
Югоизточна Европа.
9 Координатор: Hellenic Organisation for Standardization (Гърция)
9 Партньори: Австрия, Албания, България,
Босна-Херцеговина, Гърция, Хърватска, Унгария,
Република
Македония,
Италия,
Словакия,
Словения, Сърбия и Украйна.
9 Партньори
за
България:
АБЧО
и
Министерство за здравеопазването.
9 Целеви групи: Служители в публични администрации на местно и регионално ниво.
Следните дейности са включени в структурата на
проекта:
Дейност 1: Управление и координация –
организиране, комуникация и мониторинг на
партньорите.
Дейност 2: Комуникация и разпространение –
прилагане на комуникационна стратегия, за
осигуряване на публичност и разпространение на
резултатите по проекта.
Дейност 3: Идентифициране и анализ на текущото
състояние – преглед и оценка на най-добри
практики, стандарти и модели.
Дейност 4: Развитие на „Механизма за Управление
на Отговорни Социални Политики” – въвеждане на
инструменти, стандарти, практики, философия и

методи за подобряване на Отговорните Социални
Политики.
Дейност 5: Международна Мрежа за Отговорни
Социални Политики – създаване на практики за
предсотавяне на консултантски услуги за качество
и социална отговорност в публичния сектор.
Дейност 6: Развитие на Международната Мрежа за
Управление на Отговорни Социални Политики –
повишаване на капацитета, консултиране и
внедряване на плана по пилотни дейности.

Проект:
„MOBISECМобилни инициативи за устойчиви европейски
общности”, който Черноморска Регионалната
Агенция за управление на Енергията ще изпълнява
в партньорство с Община Мурсия (Испания) –
координатор и Община Лудж (Полша). В България
проектът ще се изпълнява на територията на
община Варна.
9 Цели:
Повишаване
използването
на
устойчивите модели за транспорт в градовете, чрез
подобряване на инфраструктурата на транспортната мрежа.
Мерките и дейностите, залегнали в проектното
предложение имат изключително важно и
практическо значение за развитието на град Варна
като европейски туристически град с модерна,
иновативна
и
екологична
транспортна
инфраструктура. Дейностите са разделени в четири
основни направления, с конкретни задачи в тях:
Направление 1: Безопасност на велосипедисти и
пешеходци
Направление 2: Подобряване на устойчивата
транспортна инфраструктура
Направление 3: Интермодалност
Направление 4: Информираност и обучение
Направление 5: Участие на гражданите
Общият бюджет на проекта за целия период на
изпълнение е 1 271 000 евро. Средствата са
разделени между тримата партньори по проекта,
като за Варна сумата е 381 300 евро.
Проектът е с продължителност 36 месеца, като
началото му е определено за Януари, 2010 г. и ще
завърши през Декември, 2012 г. ♦
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Нова евроинициатива подкрепя местни енергийни
програми
Краен срок: края на 2011г.
Европейската комисия и Европейската инвестиционна
банка дават ход на нова инициатива за безвъзмездно
финансиране на местни и регионални власти при
подготовката на инвестиционни програми за
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни
източници. ELENA (European Local Energy Assistance)
осигурява техническа помощ за структуриране и
изпълнение на проектите така, че да привлекат
допълнителни средства. Програмата може да покрие
до 90% от разходите за техническа подготовка на
инвестиционните програми. Покриват се средства за
предварителни проучвания, за структуриране на
програми и бизнес планове, за одити, тръжни
процедури и договори, за създаване на групи за
управление на проекта, за разходи по ДДС, ако
бенефициентът не може да ги възстанови.
Инструментът ELENA може да се ползва от местни и
регионални власти, обществени органи или група
органи от държавите, които подлежат на подпомагане
по програма „Интелигентна енергия Европа". Това
важи и за България. Предварително изискване към
получателите на средства е съответната инвестиционна програма да съдейства за постигане на евроцелите
„20-20-20" (до 2020 г. да се намалят с 20% вредните
парникови емисии, делът на ВЕИ в общото
потребление на енергия да стане 20% и още толкова
да е спестената енергия като цяло). За финансиране от
ELENA няма да има изрична покана за представяне
на предложения. Средствата ще се осигуряват по реда
на внесените проекти до изчерпване на бюджета. За
2009 г. той е 15 млн. евро, а предстои одобрение на
бюджет 2010г. Предложения могат да се изпращат до
края на 2011г.
Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” ще подпомага
развитието и растежа на динамичен частен сектор в
полза на свободна и демократична България.
Фондацията ще помага на български организации с
нестопанска цел и на частния сектор за развитието на
успешна и конкурентна пазарна демокрация. Мисията
на Фондацията е да финансира и управлява проекти,
които пряко или косвено да заздравят отношенията
между САЩ и България в дългосрочен план.
Фондацията е въплъщение на щедростта на

американския народ и ще бъде пример за високи
стандарти за етичност и прозрачност. Фондация
„Америка за България” ще подкрепя проекти в
областите:
-Изкуства и култура
- Археология и опазване на историческото наследство
- Гражданско общество и демократични институции
- Образование и библиотеки
- Социална сфера
Покана за проекти по Програмата за обмен на ноухау
Краен срок: 1 март 2010 г.
Програмата е насочена към публичния и частния
сектор, международни и неправителствени организации, национални, регионални и местни власти,
образователни
и
изследователски
институти,
публично частни партньорства и др. от Западните
Балкани (Албания, Македония, Черна Гора, Сърбия и
Босна и Херцеговина) и Беларус, Молдова и Украйна.
Съгласно правилата на КЕР проектите се управляват
от организация, изпълняваща ролята на ноу-хау
донор, от страните - членки на ЦЕИ и ЕС - Австрия,
България, Чехия, Унгария, Италия, Полша, Румъния,
Словакия и Словения. Приоритетите на КЕР
обхващат 3 тематични блока:
-Европейска интеграция, Административен капацитет
и Пазарна икономика
-Планиране и изграждане на инфраструктура
-Селско стопанство, Енергетика и Околна среда
За сектор "Енергетика", проектите следва да са
насочени към предаване на опит в следните области:
-Енергийна ефективност
-Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
-Чиста енергия
-Промени в климата.
КЕР съфинансира до 50% от общия бюджет на
проекта, но не повече от 40 000 евро.
Оперативна
програма за междурегионално
сътрудничество INTERREG ІVС - Трета покана
Краен срок: 5 март 2010 г.
Избираеми по програмата са 27-те страни членки на
ЕС, Норвегия и Швейцария. По тази покана ще бъдат
подкрепени само капитализационни проекти - т.е.
междурегионални проекти, които се фокусират върху
трансфер на добри практики, разработени и
идентифициарни от партньорите. ♦
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